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I.    PODSTAWA PRAWNA:   

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 

1985, 2169 (ze zm.), 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (ze zm.), w szczególności art. 55. 

Rozporządzenie z 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek, 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego 

 

II. OGÓLNE CELE I ZADANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO   

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych 

w art. 33 ustawy o systemie oświaty, w trybie planowych lub doraźnych działań. 

Działania te są prowadzone przez dyrektora szkoły i wynikają z potrzeb placówki.   

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego   

 Nadzór pedagogiczny w szkole sprawują: dyrektor, wicedyrektor.  

 Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.  

 Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad:  

 jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,  

 obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy i poszczególnych nauczycieli,  

 etyki zawodowej,  

 dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników  nadzoru.  

Nadzór pedagogiczny polega na:  

 Obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia 

i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.  

 Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.  
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 Udzielaniu pomocy nauczycielom  w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  

 Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych 

i organizacyjnych.  

Nadzorowi w szczególności podlega:  

 Zgodność zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami.  

 Realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania.  

 Przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów, a także przestrzegania przepisów dotyczących 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.  

 Przestrzegania statutu.  

 Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechniania wiedzy o tych 

prawach.  

 Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania i opieki.  

 

III. ŹRÓDŁA PLANOWANIA: 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2017/2018: 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznych. 

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu 

oświaty. 

W br. szkolnym monitorowane będą: 

 „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół.” 



Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla Szkoły Podstawowej nr 8  
im. K. Bochenek w Skoczowie 

 

4 
 

 

W zakresie kontroli zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują zagadnienia: 

w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach organizujących naukę języka 

mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii i kultury: 

-  „Ocena prawidłowości realizacji zadań szkół i przedszkoli w zakresie organizacji nauki 

języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego oraz własnej historii 

i kultury”; 

w publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych: 

   - „Ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych”; 

W roku szkolnym 2017/2018 ewaluacja problemowa w 40% będzie w zakresie 

wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego  

 

IV. PRIORYTETY DYREKTORA SZKOŁY W ZAKRESIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO:  

 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz wychowawczej roli szkoły 

 Podnoszenie wyników kształcenia ogólnego w zakresie edukacji matematycznej, 

informatycznej i przyrodniczej.  

 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży.  

 Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w Internecie poprzez kształtowanie 

odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych. 

 Wspomaganie rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć świetlicowych. 

 

V. WNIOSKI I REKOMENDACJE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY 

ORAZ SPORZĄDZONEJ ANALIZY SWOT W ROKU 2016/2017.  

1. Wnioski z ewaluacji wewnętrznej: 

a. Atmosfera pracy świetlicy szkolnej jest przyjazna dzieciom. 
b. Dzieci lubią, a nawet bardzo lubią przebywać w świetlicy szkolnej, podobnie 

sądzą ich rodzice i wychowawcy.  
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c. Do zajęć ulubionych przez dzieci należą gry i zabawy, zajęcia ruchowe, spacery 
i zajęcia na świeżym powietrzu, oglądanie filmów, także zajęcia plastyczno-
techniczne. 

d. Utrudnieniem w realizacji zajęć są braki w wyposażeniu sal świetlicowych – 
odczuwają to nie tylko nauczyciele, rodziców także niepokoi ten fakt. Chodzi 
głównie o gry, zabawki, pomoce naukowe, materiały do zajęć plastycznych, 
technicznych. 

e. zdecydowana większość rodziców uważa, że ich dzieci są w świetlicy bezpieczne, 
podobnie wypowiadają się uczniowie. 

  

Rekomendacje 

a. prowadzić jak najwięcej zajęć na świeżym powietrzu (jeśli warunki atmosferyczne 
sprzyjają), także w zimie. 

b. wyposażyć świetlicę w pomoce dydaktyczne, artykuły piśmiennicze, video, 
magnetofon, znaczki motywacyjne, 

c. wychowawcy świetlicy częściej powinni informować rodziców o zachowaniu ich 
pociech (pozytywnym także). 

d. toalety nie spełniają zasad bezpiecznego korzystania, dzieci szukają innych toalet, 
chodzą po szkole – wyremontować, odnowić toalety przy dużej świetlicy.  

e. Konieczna jest aktualizacja Regulaminu świetlicy zamieszczonego w Statucie 
szkoły. 

 

2. Wnioski z kontroli: 

a. zrealizowano odpowiednią ilość godzin dydaktycznych przewidzianych w planach 
nauczania na poziomie każdego oddziału klasowego 

b. sprawdził się przygotowany grafik dyżurów nauczycielskich w czasie przerw, 
zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej, który obejmował przerwy obiadowe oraz 
przerwy przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, 

 

Rekomendacje: 

a. na bieżąco przypominać o zasadach oceniania zachowania 
b. plan dyżurów nauczycielskich realizować w oparciu o szczegółowe grafiki 

z włączeniem do grafiku dyżurów w szatniach szkolnych 
 

3. Wnioski  z obserwacji: 

a. Nauczyciele wykorzystali racjonalnie czas zajęć dzieląc go odpowiednio na część 
wstępną, właściwą i podsumowującą. 

b. Lekcje były prowadzone zgodnie z celami, założeniami pedagogicznymi oraz 
przyjętą procedurą obserwacji. 
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c. Nauczyciele wyjaśniali zadawane prace domowe, różnicowali ich stopień 
trudności, realizując w ten sposób indywidualizację nauczania. 

d. Na zajęciach tworzono atmosferę poczucia bezpieczeństwa z jednoczesną 
dyscypliną  lekcji w znacznej większości, za wyjątkiem klas młodszych. 

e. Nauczyciele oceniając zarówno ustne odpowiedzi jak i pisemne prace 
przekazywali uczniowi uzasadnienie stopnia. 

f. Nauczyciele w procesie edukacyjnym stosują wielopoziomowość nauczania, 
różnymi metodami aktywizują uczniów do pracy. Właściwie gospodarują czasem 
przebiegu zajęć, realizują założone cele lekcji. Realizowane tematy były zgodne 
z obowiązującą podstawą programową. 

g. Wykazano duże zaangażowanie nauczycieli w realizację zajęć pozalekcyjnych 
typu akademie, konkursy, imprezy. 

 

Rekomendacje: 

a. Wzmocnić dyscyplinę młodszych uczniów na lekcjach szczególnie wychowania 
fizycznego, zajęć informatycznych oraz religii , a także w czasie imprez 
okolicznościowych organizowanych w sali gimnastycznej oraz w auli. 

b. Należy zastanowić się nad opracowaniem i wdrożeniem metod, które bardziej 
zdyscyplinują zespoły klasowe podczas lekcji tak, aby pojedynczy uczniowie nie 
rozpraszali uwagi innych. 

c. Na początku roku szkolnego każdą lekcję przedmiotową zaczynać od zapoznania 
uczniów z zasadami BHP, wymaganiami nauczania oraz zasadami dobrego 
zachowania obowiązującego na terenie szkoły jak i poza terenem szkoły. 

d. Systematycznie wprowadzać na lekcjach ćwiczenia śródlekcyjne, które pomogą 
w rozładowaniu napięć emocjonalnych wśród uczniów 

 

4. Wnioski ze wspomagania 

a. Nauczyciele biorą czynny udział w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych 
oraz w doskonaleniu poprzez systematyczny udział w szkoleniach, konferencjach 
metodycznych,  warsztatach i   konferencjach naukowych. 

b. Współpraca z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Filia w Cieszynie jest 
wsparciem dla rozwoju dydaktycznego nauczycieli biorących udział w szkoleniach 
organizowanych przez Uniwersytet. 

 

Rekomendacje 

a. Należy organizować szkolenia uwzględniające potrzeby nauczycieli . 
b. Zorganizować więcej szkoleń, korzystając z bogatych doświadczeń i  wiedzy 

metodycznej nauczycieli odbywających staż na awans zawodowy jako przykład  
dobrej praktyki dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami. 
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Dodatkowo w roku szkolnym 2017/18 należy zbadać, czy w szkole: 

a. monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem nowych 
podstaw programowych, 

b. formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz, 
c. wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają 

się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. 
d. W procesie ewaluacji, kontroli i wspomagania należy w br. szkolnym zbadać, 

w jakim stopniu: 
 uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 

programowej, 
 uczniowie wykorzystują je w rozwiązywaniu problemów i w sytuacjach 

zadaniowych, 
 podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych 

warunków i sposobów jej realizacji. 
 

VI. ZAWARTOŚĆ PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018  

  

Lp.    Zakres realizacji – forma nadzoru    Numer  

załącznika  

Osoby 

odpowiedzialne  

Uwagi 

1.   Ocena pracy nauczycieli    1  Dyrektor     

2.   Obserwacja zajęć nauczycieli    2  
Dyrektor  

Wicedyrektorzy   
   

3.   Kontrola przestrzegania przez nauczycieli 

przepisów prawa    

3  Wicedyrektorzy     

4.   Nadzór nad realizacją podstawy 

programowej    

4   

Wicedyrektorzy  

   

5.   Projekty ewaluacji    5  Zespoły 

nauczycieli  

   

6.   Plan WDN    6  

Dyrektor 

Wicedyrektorzy 

lider WDN  
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VII. FORMY NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY 

Plan nadzoru obejmuje:  

1. przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz terminy jej przeprowadzania, 
2. tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli 

przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki, 

3. plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, 

4. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, 
5. zakres monitorowania. 

 

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego  

1. Nadzór pedagogiczny sprawują: dyrektor, wicedyrektor. 
2. Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni. 
3. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem zasad: 

 jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji, 
 obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy i poszczególnych nauczycieli, 
 etyki zawodowej, 
 dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników  nadzoru. 

 

VII.1. OGÓLNA TEMATYKA, CEL I PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, 
w szczególności: 

1. Na 1-wszym etapie edukacji: 
 doświadczenia poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, 

eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie 
adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz 
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka, 

 umiejętności dostrzegania środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, 
poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska 
przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy 
ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez 
dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska, 

2. na 2-im etapie edukacji w zakresie przedmiotów przyrodniczych: 
 umiejętności planowania doświadczeń, czynnego badania, obserwacji oraz 

prowadzenie eksperymentów uczniowskich z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, wyciągania wniosków i komunikowanie się z innymi w ramach 
prowadzonych projektów.  
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Odpowiedzialni:   

zespół ds. ewaluacji - opracowanie narzędzi do monitoringu umożliwiających ewaluację 

i modyfikowanie,  analiza wyników,  wypracowanie wniosków, sporządzenie  raportu 

i przedstawienie go na posiedzeniu RP,   

Terminy:   

L.p. Zadanie/ czynności do 
wykonania 

Termin 
wykonania 

Odpowiedzialni Metody, narzędzia 
i środki 

1. Spotkanie z dyrektorem 
szkoły – określenie 
przedmiotu ewaluacji, 
kryteriów, pytań 
kluczowych, wskazanie 
metod i próby 
badawczej.  

Do 30 . 09. 
2017 r.  

Dyrektor 
Szkoły Zespół 
do spraw 
ewaluacji  

- materiały dotyczące 
ewaluacji,  
- raporty z 
przeprowadzonych 
ewaluacji w             
         poprzednich 
latach - dyskusja  

2. Opracowanie planu 
ewaluacji wewnętrznej:  

Październik 
2017  

Zespół do 
spraw 
ewaluacji  

- dyskusja  
- materiały dotyczące 
ewaluacji  

3. Przebieg ewaluacji, 
zbieranie informacji:  
- ankiety wśród uczniów  
- ankiety wśród rodziców 
- ankiety wśród 
nauczycieli i 
pracowników szkoły  

Listopad 
2017 – 
styczeń 2018  

Jw.  - ankietowanie w 
wybranej losowo 
grupie uczniów i 
rodziców  
- ankiety wśród 
nauczycieli i 
pracowników szkoły  
- wywiady  
- dokumentacja 
szkolna  

4. Analiza zebranych 
informacji  

Luty 2018  Jw.  - analiza zebranych 
informacji  

5. Wyciąganie wniosków w 
postaci mocnych i 
słabych stron  

Marzec 2018  Jw.  

6. Raport:  
- przygotowanie wstępne 
raportu - - przyjęcie 
założeń raportu przez 
dyrektora szkoły  
- ostateczne 
opracowanie raportu z 
przeprowadzonej 
ewaluacji  

Kwiecień/maj 
2018 r.  

Jw.   - analiza wybranych 
informacji  
- wartościowanie 
osiągniętych 
wyników  
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7. Popularyzacja:  
- prezentacja raportu 
Radzie  
Pedagogicznej  
- prezentacja raportu na 
stronie internetowej 
szkoły  
- prezentacja raportu 
Radzie Rodziców  

Do końca 
maja 2018 r.  

Dyrektor  
Zespół ds.  
ewaluacji  

Raport z 
przeprowadzonej 
ewaluacji 
wewnętrznej  

 

VII.2. TEMATYKA I TERMINY KONTROLI 

Lp. 
Zakres kontroli Szczegółowa tematyka Kogo dotyczy 

Termin/ 

uwagi 

1. Dokumentacja 
przebiegu 
nauczania 

Poprawność merytoryczna 
dokumentacji w 
kontekście nowej 
podstawy programowej. 

Wszyscy 
nauczyciele, 
psycholog, 
pedagog 

cały rok 

2. Plany pracy 
psychologa, 
pedagoga 

Tematyka planów pracy, 
ich powiązanie z 
wnioskami z nadzoru z 
ubiegłego roku szkolnego. 

nauczyciele, 
pedagog/ 
psycholog, 
 

wrzesień 

3. Dzienniki zajęć, w 
tym nauki języka 
obcego  
 

Tematyka: realizacja 
podstaw programowych 
wg nowego 
rozporządzenia. 

nauczyciele 
 

cały rok 

4. Zapisy w koncepcji 
pracy szkoły 

Modyfikacja związana z 
warunkami realizacji 
podstaw programowych 

nauczyciele, 
pedagog 

sierpień 

 

VII.3.ZAKRES WSPOMAGANIA  

Lp. 
Tematyka szkoleń Forma Termin Osoba organizująca 

1. Podstawa programowa w 
kontekście  zalecanych 
warunków i sposobów jej 
realizacji  

szkolenie 
Paździer
-nik 

pracownik poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej 

2. Indywidualizacja nauczania; 
rozpoznawanie edukacyjnych 
potrzeb uczniów 

warsztaty, 
lekcje 
koleżeńskie  

listopad pedagog/psycho-log 
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3. Planowanie doświadczeń, 
czynności badania, obserwacji 
oraz prowadzenie 
eksperymentów uczniowskich 
z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa, wyciągania 
wniosków. Komunikowanie się 
z uczniów w ramach 
prowadzonych projektów 

szkolenie 
Gru-
dzień 

pracownik ośrodka 
doskonalenia 
nauczycieli 

4. Kształtowanie u uczniów 1- szego 
etapu edukacji umiejętności 
dostrzegania środowiska 
przyrodniczego i jego 
eksplorację, poznania wartości i 
wzajemnych powiązań 
składników środowiska 
przyrodniczego. 

warsztaty  

 
 
styczeń 
 

pracownik ośrodka 
doskonalenia 
nauczycieli 

Tematyka narad: 

1. Narada  inaugurująca nowy rok 
szkolny: 
analiza wybranych zapisów 
nowych podstaw programowych; 
przydział   godzin 
obowiązkowych i ponad-
obowiązkowych, przydział   
klas/oddziałów wychowawcom,   
zapoznanie z kierunkami polityki 
oświatowej państwa oraz 
kuratorium, 
przypomnienie wniosków z 
nadzoru pedagogicznego z 
poprzedniego roku szkolnego. 

narada  sierpień  dyrektor 

2. Omówienie zasad i form nadzoru 
pedagogicznego – Prezentacja 
planu nadzoru pedagogicznego.  

narada 
Wrze-
sień  

dyrektor 

3. Podsumowanie półrocza, wnioski 
do dalszej pracy, indywidualne 
kierunki pracy, analiza 
wstępnych diagnoz, 
opiniowanie planu finansowego 
szkoły. 

narada 
klasyfikacyj-
na 

styczeń  wicedyrektorzy 

4. Narady szkoleniowe, zmiany w 
narada  na dyrektor 
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przepisach prawa oświatowego. bieżąco 

5. Podsumowanie pracy 
dydaktyczno-wychowawczej za 
I półrocze 
- wyniki i wnioski ze 
sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego w I półroczu, 
- informacje o pracy szkoły. 

narada  styczeń 
Dyrektor, 
wicedyrektorzy 

6. Podsumowanie pracy za rok 
szkolny - wyniki i wnioski ze 
sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego, w tym wyniki 
ewaluacji wewnętrznej, analiza 
diagnoz końcowych;  informacje 
o pracy szkoły.  

narada 
Czer-
wiec 

Dyrektor, 
wicedyrektorzy 

 

WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ICH ROZWOJU ZAWODOWYM   

Nauczyciele, którzy odbywają staż na stopień nauczyciela mianowanego  

 Lp.  Imię i 

nazwisko 

stażysty  

Opiekun  Początek 

stażu  

Koniec 

stażu  

Uwagi   

1.  
Wiesław 

Łyżbicki 
Halina Gatner  

01.09.2015  
31.05.2018  

  

2. 
Dominika 

Szklorz 
Bożena Medwid 

01.09.2015 
31.05.2018 

 

3. Alicja Baron Joanna Czyż 01.09.2017 31.06.2020  

  

  

Nauczyciele, którzy odbywają staż na nauczyciela dyplomowanego  

 

Lp. Imię i nazwisko 

nauczyciela 

Początek stażu Koniec stażu Uwagi 

1. Agnieszka Mitręga 01.09.2015r. 31.05.2018 r.  

2. Magdalena Pruska 01.09.2015 r. 31.05.2018 r.  

3. Anna Karosek 01.09.2015 r. 31.05.2018 r.  
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VII.4. PLAN OBSERWACJI  

Lp. Założenia/tematyka Rodzaj zajęć Nauczyciele Obserwator Termin 

1. 

Realizacja zadań 
wynikających z nadzoru 
pedagogicznego z 
poprzedniego roku 
szkolnego 

zajęcia w 
zespołach 
samokształcen
iowych 

nauczyciele  
Dyrektor, 
wicedyrekto
rzy 

Paździer-
nik-maj 

2. 

Budzenie zainteresowań 
i rozwijanie umiejętności 
z zakresu nauki języka 
obcego 

zajęcia z j. 
obcego 

j. obcego  
Dyrektor, 
wicedyrekto
rzy 

styczeń; 
maj 

3. 

Podnoszenie jakości 
pracy dydaktycznej – 
informatyka, bezpieczny 
internet 

lekcje, zajęcia 
dodatkowe 

informatyki dyrektor 
luty;  
kwiecień 

4. 
Realizacja warunków i 
zaleceń z nowych 
podstaw programowych. 

matematyka, 
chemia, 
geografia, 
fizyka, 
przyroda, 
biologia 

szczególnie: 
przedmiotów 
matematyczn
o-
przyrodniczyc
h 

Dyrektor, 
wicedyrekto
rzy 

październ
ik-maj 

 

VII.5. PLAN MONITOROWANIA:  
  

a. Realizacja edukacji matematycznej i przyrodniczej.  
b. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

 

Plan nadzoru przedstawiono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 29.08.2017  r.  

Został jednogłośnie przyjęty Uchwałą Nr 2 Rady Pedagogicznej z dnia 29.08.2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

……………………….. 

 


